
ВІДГУК  
офіційного опонента  

на дисертацію Гінзули М ар’яни Ярославівни  
«Регіональний еколого-географічний аналіз 

промислового природокористування  
(на прикладі Тернопільської області)», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук 
за спеціальністю 11.00.11 -  конструктивна географія і раціональне 

використання природних ресурсів

Детальний аналіз дисертаційного дослідження Гинули М.Я. «Регіональний 
еколого-географічний аналіз промислового природокористування (на прикладі 
Тернопільської області)» дозволяє сформулювати наступні узагальнені висновки 
щодо актуальності, ступеня обгрунтованості основних наукових положень, висно
вків, рекомендацій, достовірності, наукової новизни, практичного значення, а та
кож загальної оцінки роботи.

Пов’язана передусім з різносгороннім негативним впливом на навколишнє 
середовище, здійснюваним у процесі промислового природокористування, зокре
ма на території Т ерноп ільської області. Оскільки проблеми охорони природного 
середовища і природних ресурсів мають нині виражений регіональний характер, 
промислове природокористування відіграє у їхньому розв'язанні особливу роль як 
фактор соціально-економіко-екологічного розвитку територій

Більшість промислових підприємств області були створені за радянських ча
сів, і їхній нинішній технічно-технологічний стан не відповідає сучасним норма
тивним вимогам. У зонах впливу виробничих об’єктів відбуваються негативні 
зміни компонентів ландшафту і природних процесів. Актуальність дослідження 
цих змін та їхніх наслідків визначається необхідністю розробки оптимізаційних 
заходів щодо зменшення техногенного навантаження на досліджувану територію.

Актуальність теми підтверджується також і тим, що дисертаційне досліджен
ня безпосередньо пов’язане з Концепцією Загальнодержавної цільової економіч
ної програми розвитку промисловості на період до 2020 року. Державною страте
гією регіонального розвитку на період до 2020 року. Автор виконувала дослі
дження за тематикою науково-дослідної лабораторії «Моделювання еколого- 
географічних систем» Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнапока «Еколого-географічні засади оптимізації природоко
ристування, охорони природи та сталого розвитку у Подільському регіоні» (дер
жавний реєстраційний номер 01 і 311000125).

Актуальність теми дисертаційної роботи

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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Наукова новизна одержаних результатів
Оцінюючи найважливіші здобутки дисертаційного дослідження, варто вказа

ти на наступні результати, що мають вагому наукову новизну.
По-перше, заслуговує наукової уваги розроблені авторкою методика і алго

ритм проведення оцінки і аналізу техногенного впливу промислових підприємств 
на природне середовище.

По-друге, цінним вбачається проведене автором дослідження ісгорико- 
географічних особливостей становлення, а також галузево-територіальної струк
тури господарського комплексу Тернопільської області за період 1990-2014 років. 
Це може слугувати базою подальших еколого-географічних досліджень промис
лового природокористування цієї й інших територій.

По-третє, значну практичну користь має запропонований у роботі багаторів
невий аналіз масштабів і наслідків впливу репрезентативних промислових підп
риємств на компоненти навколишнього природного середовища, зокрема, у ба
сейні річки Серет.

По-четверте, на основі проведених досліджень автором створено картографі
чні моделі, які характеризують вплив промислових підприємств області на ком
поненти природного середовища. Також запропоновано систему заходів з еколо- 
го-економічної оптимізації функціонування о б ’єктів промислового природокори
стування господарського комплексу Тернопільщини, які можуть мати практичну 
цінність.

Вважаємо, що елементи наукової новизни сформульовані коректно, їх кіль
кість та кваліфікаційні ознаки відповідають нормативним вимогам.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій,
сформульованих у  дисертації

Детальне ознайомлення з текстом дисертаційного дослідження М.Я. Гінзули 
дає підстави стверджувати, що наукові положення, висновки і рекомендації, сфо
рмульовані у роботі, достатньо обгрунтовані. Варто відзначити чітку структуро
ваність роботи, логічність викладу, якісне оформлення наукового апарату роботи.

Теоретично обґрунтованими є положення роботи про фундаментальність по
няття «природокористування», яке перебуває на вершині своєрідної «наукової пі
раміди» даного дослідження. Окрім того, у якості теоретичних підходів викорис
тано низку концептуальних підходів, за допомогою яких формується система вза
ємовідносин суспільства і природи у процесі природокористування. Йдеться пе
редусім про концепцію геосистем як базову в конструктивній географії. Концеп
ція «природа-населення-господарство» втілює ідею трьохмірної структури геог
рафічної оболонки, а концепція «вплив-зміни-наслідки» дає можливість просте
жити прямі й зворотні впливи, викликані ними зміни і наслідки для природних
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комплексів. Використані також концепція геотехсистем, концепція сталого розви
тку та концепція екомереж.

Виходячи з того, що донедавна головною тенденцією промислового приро
докористування було лише утилітарне використання ресурсів, дисертантка обгру
нтовано доводить, що нині воно є самостійною потужною сферою господарської 
діяльності, відповідальною за ресурсоспоживання, ресурсокористування, відтво
рення природних ресурсів, їхню охорону і захист від негативних природних явищ, 
оздоровлення довкілля і конструктивне перетворення природного середовища.

Слід відзначити обґрунтованість наведених дисертанткою висновків, що ба
зуються на грамотному використанні методів оцінки впливу промислового підп
риємства на природне середовище. В основу цих методів покладено: а) виробничі 
показники (загальна характеристика підприємства, територіальне розміщення, 
спеціалізація, тип виробництва, потужність, технологія виробництва з аналізом 
основних ділянок максимального впливу на компоненти довкілля; б) екологічні 
показники (аналіз динаміки викидів і скидів за період 1990-2014 років, кількісний 
і якісний аналіз їхньої структури, утворення і нагромадження відходів, їхні спе
цифіка, склад і класифікація); в) картографічна модель забруднення повітряного 
басейну викидами підприємства.

Достовірність одержаних результатів, що полягають у виявленні та оцінці 
впливу репрезентативних промислових об ’єктів Тернопільської області на компо
ненти природного середовища, не викликає сумніву. Наведені у дисертаційній ро
боті теоретичні обґрунтування і аналітичні дослідження виконані коректно на ви
сокому науковому рівні.

Позитивне враження справляє також джерельна база роботи. Видання, вклю
чені до списку використаної літератури, свідчать про ґрунтовне опрацювання 
проблеми, високий рівень наукової підготовки авторки, її наукову зрілість.

Оцінка змісту та завершеності дисертації
У вступі чітко обґрунтовано актуальність проблеми, науково коректно сфор

мульовано мету, яка корелює з темою і конкретизується у завданнях, сформульо
вані об’єкт і предмет дослідження. Змістовно окреслено систему використаних у 
роботі дослідницьких методів, наукову новизну і практичне значення одержаних 
результатів.

У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретико-методологічиі засади 
дослідження промислового природокористування регіону» авторка розкрила 
сутність та концептуальні підходи до вивчення проблем природокористування 
через аналіз наукових праць відомих природознавців. Навела різні концептуальні 
підходи, які становлять основу конструктивно-географічних досліджень природо
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користування та формують систему взаємовідносин суспільства і природи у про
цесі природокористування.

Далі -  сконцентрувала увагу на еколого-географічних аспектах дослідження 
промислового природокористування з позицій аналізу наукових публікацій щодо 
різних підходів до типології природокористування, класифікації типів і видів 
природокористування, впливу видів природокористування на глибину змін і пере
творень компонентів ландшафтів. Дисертан тка доходить висновку, що промисло
ве природокористування є складним багатогранним процесом взаємодії людини і 
природи з наявними суб’єктом (суспільство) і об’єктом (природне середовище), 
їхніми прямими і зворотними зв’язками.

Окремий підрозділ присвячений систематизації категорій, термінів і понять, 
які використовуються при розгляді головних проблем промислового природоко
ристування. Авторка обґрунтувала методику і алгоритм дослідження впливу про
мислових підприємств на природне середовище, зокрема методику аналізу про
мислового підприємства як об’єкту впливу на компоненти навколишнього сере
довища для оцінки геоекологічних критеріїв діяльності промислових підприємств.

У другому розділі роботи «Промислові підприємства у галузево- 
територіальній структурі господарського комплексу Тернопільської області» 
дисертантка вдало проаналізувала історико-географічні особливості становлення 
господарського комплексу досліджуваної території. Зокрема, поступове скоро
чення обсягів виробництва і занепад промислових підприємств, а також стрімке 
зниження промислового виробництва упродовж 1990-х років, коли область з інду- 
стріально-аграрної перетворилася на аграрно-індустріальну. Аналіз трансформації 
форм власності промислових підприємств Тернопільської області упродовж 1990- 
2013 рр. дозволив зробити висновок про перехід промисловості з переважно дер
жавної форми власності у колективну і приватну, а також зміни просторових і те
хнологічних аспектів впливу виробництва на компоненти навколишнього середо
вища.

Екол о го-географічні аспекти діяльності галузей промисловості М.Я. Гінзула 
розглянула крізь призму впливу основних галузей (гірничодобувної, металургій
ної, паливно-енергетичної тощо) на навколишнє середовище та його окремі ком
поненти -  атмосферне повітря, водні об'єкти і грунтовий покрив. Дисертантка чі
тко дотримується запропонованої методики досліджень: спочатку дає загальну 
характеристику кожної галузі, потім окреслює її головні проблеми, далі -  аналізує 
загальні закономірності негативного впливу підприємств на природне середови-

Третій розділ «Геоекологічний аналіз впливу галузей промисловості Тер
нопільської області на компоненти навколишнього природного середовища»
побудований на результатах низки досліджень. Виходячи з обраної методології,
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дисертантка застосувала геоекологічннй аналіз репрезентативних виробничих 
об ’єктів різних галузей промисловості. Алгоритм її дослідження охоплює декіль
ка послідовних етапів. По-перше, проаналізовані історико-економічні передумови 
формування і технологічні особливості того чи іншого виробництва.

По-друге, проведена оцінка негативного впливу кожного виробничого 
об’єкта на повітряний басейн. Створено серію діаграм для аналізу обсягів і струк
тури забруднювальних речовин, шо дозволило оцінити ймовірний негативний 
вплив на природне середовище окремих забруднювачів. На базі проведених роз
рахунків створені просторові моделі ареалів забруднення повітря з метою форму
вання навколо джерел викидів зон різної інтенсивності забруднення.

По-третє, проаналізований вплив різних виробничих технологій на водне і 
грунтове середовище, зокрема внаслідок утворення і нагромадження відходів. Те
хнології окремих виробничих об ’єктів були розглянуті з погляду їхньої відповід
ності принципам збалансованого природокористування. Зокрема, наведено вдалий 
приклад сучасної екологізації виробництва на Бучацькому сирзаводі, де запрова
джений замкнутий безвідходний цикл переробки сировини (с. 148).

У четвертому розділі «Основні напрямки оптимізації стану навколиш
нього природного середовища і промислового природокористування Терно
пільської області» дисертантка обгрунтовано наголошує на тому, що нарощу
вання промислового потенціалу регіону не є нині стратегічним рішенням, ним є 
вдосконалення і екологізація вже існуючих підприємств (с. 152).

Аналізуючи хімічні проби води з трьох частин басейну річки Серет, авторка 
провела дослідження впливу промислових підприємств у межах басейну. На ос
нові отриманих результатів виділено ступінь інтегрального впливу і ранг екологі
чної небезпеки промислових підприємств. Виявлено головну причину масштабної 
евтрофікації водосховищ на р. Серет -  скидання стічних вод промислових підпри
ємств, що містять сполуки азоту і фосфору, свинцю, а також важкі метали. Прове
дено порівняльний аналіз кількісних і якісних параметрів вод водосховищ.

На основі детального еколого-географічного аналізу репрезентативних підп
риємств і технологічних процесів оцінено ступінь їхнього негативного впливу на 
компоненти навколишнього середовища у межах виробничих приміщень і зовні
шнього середовища. Крім того, на основі аналізу ступеня інтегрального впливу 
встановлено рейтинг екологічної небезпеки досліджуваних промислових підпри
ємств.

Запропоновані певні оптимізаційні рішення щодо екологізації технологічних 
процесів промислових о б ’єктів Тернопільської області. Проаналізовані загальні 
засади оптимізації промислового природокористування шляхом модернізації тех
нологій у добувній і ливарній, текстильній, деревообробній та інших галузях.
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Окремий підрозділ присвячений оптимізації моніторингу стану навколишнього 
природного середовища території області.

Завершується робота досить розгорнутими висновками, які випливають зі 
змісту роботи, є логічними, слугують віддзеркаленням основних результатів дисе
ртаційного дослідження.

Виходячи з аналізу основної частини дисертації, можемо дійти висновку, що 
мета дисертаційної роботи в ході виконання дослідження була досягнута, а дисер
тація є завершеною науковою кваліфікаційною працею.

Значення одержаних результатів для науки і практики та рекомендації щодо
їхнього можливого використання

На наш погляд, результати дисертаційного дослідження характеризуються 
теоретичною і практичною значущіс тю. Вони можуть бути використані:

- д л я  подальшого теоретичного і практичного дослідження проблем промис
лового природокористування і його впливу на природні ландшафти;

- д л я  проведення еколого-географічних досліджень щодо впливу промисло
вих підприємств різних галузей на повітряне, водне і грунтове середовища;

- у  практиці державного управління, зокрема для реалізації регіональних 
складових Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисло
вості на період до 2020 року, Державної стратегії регіонального розвитку України 
на період до 2020 року;

- у  навчальному процесі, зокрема у викладанні курсів навчальних дисциплін 
«Техноекологія», «Екологічні ризики та методи їх оцінки», «Екологічні проблеми 
водокористування» тощо у вищих навчальних закладах.

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій дисертації
в опублікованих працях

Основні положення та висновки дисертаційного дослідження викладено у 22 
наукових працях, п ’ять з яких опубліковані у наукових фахових виданнях і три -  у 
закордонних виданнях. Таке представлення результатів наукової роботи є достат
нім. Кількість публікацій, обсяг, якість, повнота висвітлення результатів та розк
риття змісту дисертації відповідає вимогам ДАК України та «Порядку прису
дження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового спів
робітника». Зазначені публікації повною мірою висвітлюють основні наукові по
ложення дисертації.

Основні положення дисертації широко апробовані на міжнародних, всеукра
їнських і регіональних наукових конференціях, зокрема на: Міжнародній науковій 
конференції «Стале природокористування: підходи, проблеми, перспектива» ( Те
рнопіль, 2010), Міжнародній науковій конференції «Охорона довкілля і проблеми 
збалансованого природокористування» (Кам’янець-Подільський, 2011), Міжнаро
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дній науковій конференції «Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірсь- 
ких і гірських територій» (Чернівці, 2012), Міжнародній науковій конференції 
студентів та аспірантів «Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспекти
ви» (Харків, 2012), Міжнародній науковій конференції «Географічна наука і прак
тика: виклики епохи» (Львів, 2013), II Міжнародній науково-практичній Інтернет- 
конференції «Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, со
ціальні га екологічні проблеми» (Тернопіль, 2013), Міжнародній науковій конфе
ренції «РгоЬІетаїука Ьасіашсга рггетіап зІгикіигаІпусЬ рггетузіи і из!и§ \у икІасІасЬ 
рг2Є8Ц2ЄппусЬ» (Краків, 2014), Міжнародній науково-практичній конференції «Ре- 
гіон-2014: стратегія оптимального розвитку» (Харків, 2014) та щорічних звітних 
наукових конференціях викладачів, аспірантів і здобувачів кафедри геоекології та 
методики викладання екологічних дисциплін ТИПУ ім. В. Гиатюка.

Спрямованість наукових конференцій, де відбувалася апробація дисертацій
ного дослідження, характер статей дисертантки, у яких відображено положення 
дисертації і результати проведених досліджень, повною мірою розкривають дос
лідницьку проблему взаємодії суспільства і природи у процесі природокористу
вання, зокрема промислового. Загалом вважаємо, що дисертація пройшла належну 
апробацію; вона є самостійною науковою працею, що має завершений характер.

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації
Ознайомленню з текстом автореферату дисертації дає підстави стверджувати, 

що за структурою та змістом він відповідає вимогам, що ставляться МОН Украї
ни. У тексті автореферату відображено основні положення, зміст, результати і ви
сновки здійсненого М.Я. Гінзулою дисертаційного дослідження. Наголосимо, що 
зміст автореферату та основні положення дисертації є ідентичними.

Дискусійні положення та зауваження
Позитивно оцінюючи здобутки дисертантки, вважаємо за необхідне зазначи

ти наступні дискусійні положення та зауваження до поданої дисертаційної робо-

1. Науково цінним вбачається проведений авторкою геоекологічний аналіз 
впливу промислового природокористування на природне середовище на прикладі 
репрезентативних виробничих об’єктів Тернопільської області. Однак вважаємо, 
що один з висновків до третього розділу щодо виділення у цьому розділі основ
них технологічних, екологічних та економічних аспектів оптимізації виробничих 
процесів (с. 149) є перебільшенням. Насправді виділено лише певні недоліки де
яких технологічних процесів, зокрема відсу тність сучасних систем очищення сті
чних вод, устаткування для очистки викидів в атмосферу, диспропорції розмі
щення сировинних зон цукрових заводів тощо.
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2. Четвертий розділ дисертаційної роботи має назву «Основні напрямки оп
тимізації стану навколишнього природного середовища і промислового природо
користування Тернопільської області», однак у підрозділі 4.2 оцінюється вплив 
промислових підприємств на навколишнє середовище у басейні річки Серет. На 
наш погляд, доцільніше і логічніше було б перенести цей підрозділ у третій роз
діл. Власне оптимізаційні рішення для технологічних і виробничих процесів 
представлені лише у підрозділі 4.3.

3. Дисертаційна робота базується на досить широкій емпіричній базі, охоп
лює кількісні та якісні дослідження, проте у роботі не зазначені дані щодо форм 
власності представлених промислових підприємств. При розгляді основних геое- 
кологічних проблем, пов’язаних з недосконалістю технологічних циклів, варто 
було б вказати конкретних власників виробничих о б ’єктів.

4. Викликає сумнів доцільність використання терміну «аграрна промисло
вість» (с. 171) у контексті можливостей розв’язання основних проблем різних га
лузей промисловості Тернопільської області. Коли йдеться про активізацію еро
зійних процесів на орних землях, використання заборонених пестицидів і важких 
машин для обробітку грунту тощо, це безсумнівно належить до проблем аграрно
го сектору економіки, а не промислового.

5. Останній підрозділ четвертого розділу роботи передбачає надання пропо
зицій щодо оптимізації моніторингу стану навколишнього середовища Тернопіль
ської області. Однак там наявні лише загальні відомості про систему моніторингу 
довкілля, актуальність оцінки радіаційного забруднення території тощо. До огіти- 
мізаційних заходів можна віднести хіба що висновок про необхідність введення 5- 
10 додаткових стаціонарних постів спостережень за забрудненням атмосферного 
повітря для повного охоплення території області, а також можливість викорис
тання розташованих за межами обласного центру підприємств для проведення ім- 
пактного моніторингу забруднення атмосферного повітря (с. 180).

Загалом, висловлені зауваження не ставлять під сумнів отримані наукові ре
зультати та можуть бути врахованими у подальшій роботі дисертантки.

Загальний висновок
Дисертаційна робота на тему «Регіональний еколого-географічний аналіз 

промислового природокористування (на прикладі Тернопільської області)» вико
нана вперше і поглиблює існуючі знання, а отже є суттєвим внеском до еколого- 
географічних досліджень.

Дисертація є завершеною, самостійно підготовленою кваліфікаційною нау
ковою працею, у якій отримані нові науково обгрунтовані й практично цінні ре
зультати, що вирішують важливу наукову проблему, яка полягає у виявленні осо
бливостей негативного впливу різних видів промислового природокористування
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на природне середовище та його окремі компоненти. Актуальність обраної теми 
дисертації, ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і рекоменда
цій, новизна та повнота викладу в опублікованих працях повністю відповідають 
вимогам до кандидатських дисертацій.

Вважаємо, що дисертаційна робота на тему «Регіональний еколого- 
географічний аналіз промислового природокористування (на прикладі Тернопіль
ської області)», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата географі
чних наук, відповідає вимогам пунктів 9, 11, 12, 13, 14 «Порядку присудження 
наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітни
ка», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 
2013 року, а її авторка -  Гінзула М ар’яна Ярославівна — заслуговує на присуджен
ня наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 -  
конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Офіційний опонент:
доцент кафедри
фізичної географії та геоекології 
географічного факультету 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка,
кандидат географічних наук, доцент О.ГІ. Г авриленко
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ВІДГУК
офіційного опонента, доктора географічних наук, професора 

Калька Андрія Дмитровича на дисертаційну роботу 
Гінзули М ар’яни Ярославівни «Регіональний еколого-географічний аналіз про

мислового природокористування (на прикладі Тернопільської області)», предста
влену на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 
11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Київ, 2015.

1. Актуальність обраної теми дисертаційного дослідження та її зв’язок з 
державними і галузевими науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційне дослідження Гінзули Мар’яни Ярославівни «Регіональний еколо
го-географічний аналіз промислового природокористування (на прикладі Тернопіль
ської області)» присвячене вивченню промислового природокористування та висві
тленню еколого-географічних аспектів регіонального господарського комплексу 
Тернопільської області. Актуальність роботи сумнівів не викликає, адже обумов
лена потребою деталізації досліджень системи промислового природокористу
вання у розрізі адміністративних областей, що значною мірою визначає напрямки 
та ефективність господарської діяльності регіону. Промислове природокористуван
ня як процес експлуатації природно-ресурсного потенціалу території, здійснює різ- 
носторонній вплив на навколишнє середовище, і розробка заходів щодо його збере
ження є пріоритетним завданням наукового пізнання. Подібні дослідження на 
прикладі конкретної області раніше не проводилися. Дисертаційне дослідження 
виконане за тематикою науково-дослідної лабораторії «Моделювання еколого- 
географічних систем» Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка «Еколого-географічні засади оптимізації природокорис
тування, охорони природи та сталого розвитку у Подільському регіоні» (державний 
реєстраційний номер 0113Ш00125) в рамках реалізації «Державної стратегії регіо
нального розвитку на період до 2020 року» та тісному зв’язку з «Концепцією Зага
льнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 
2020 року».

2. Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій є
належним, тобто відповідає рівню кандидатської кваліфікації. Він зумовлений, на
самперед, логікою побудови структури дисертації, базуванням висновків та узагаль
нень на вивіреній статистичній і фондовій інформації, апробованих практикою ідеях 
і концепціях, розроблених вітчизняними і зарубіжними вченими у суміжних галузях 
знань (сільськогосподарських науках, біології, хімії тощо), а також у працях конс
труктивно-географічного змісту відомих вчених-географІв, екологів, геологів, еко
номістів. Відзначені аспекти дозволяють стверджувати, що вдале поєднання теоре
тичних і методичних положень із запропонованими технологіями вирішення прик
ладних проблем природокористування стало головною запорукою високого ступеня 
обгрунтованості отриманих результатів.

3. Достовірність отриманих у дисертаційній роботі наукових положень, ви
сновків і рекомендацій також є високою, що зумовлено, у першу чергу, застосу
ванням перевірених практикою методів І ГІ1ЛХОГПК к о н с т п у к - т и в і

В ід а ж  р.
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
ІМЄШ-ІЩШШ.ІІІШЄШ____

оі, суспільної та
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отологічної географії, географічного краєзнавства. Зокрема, це системний підхід до 
галузевої структури господарського комплексу, аналіз історико-географічних особ
ливостей становлення комплексу, оцінювання, прогнозування та метод аналогій що
до впливу промислових підприємств, методи структурно-логічного узагальнення, 
географічного районування, математичного і картографічного моделювання з вико
ристанням ГІС-технологій тощо.

Про достовірність отриманих результатів свідчить, також, їх впровадження у 
навчальний процес Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка, використані департаментом екології та природних ресурсів 
Тернопільської обласної державної адміністрації.

Автором опрацьовано і використано 293 найменування літературних джерел, 
присвячених проблематиці дисертації. У списку використаних джерел є значна кі
лькість монографій, наукових статей відомих вітчизняних і зарубіжних учених.

Позитивне враження від роботи посилює велика кількість ілюстративного, зо
крема картографічного матеріалу. Автором побудовано серію тематичних карт, які 
відображають особливості розвитку господарського комплексу в регіоні у період 
1990-2014 років.

4. Новизна отриманих у дисертації наукових положень, висновків і реко
мендацій.

Науковою новизною дисертаційного дослідження є поглиблення теоретичних і 
методичних основ дослідження господарського комплексу регіону, в рамках якого 
дисертантом:

- висвітлено сутність категорії «природокористування» та виявлені його особ
ливості (С. 11-23);

- сформульовано поняттєво-термінологічну систему промислового природоко
ристування (С. 23-29);

- здійснена розробка методичних основ впливу промислового підприємства 
на природне середовище (С. 36-44);

- вперше для території Тернопільської області виділені і детально проаналізо
вані історичні аспекти становлення господарського комплексу (С. 45-51);

- здійснене вивчення сучасного стану господарського комплексу Тернопіль
ської області у розрізі його галузево-територіальної структури (розділ 2);

- сформовано детальні оптимізаційні рішення для виробничих процесів проми
слових підприємств Тернопільської області (С. 162-173).

5. Значущість дослідження для науки і практики та шляхи його викорис
тання.

Обґрунтовані в дисертації Гінзули М.Я. методологічні і методичні положення 
та схема конструктивно-географічного аналізу промислового природокористування 
на прикладі Тернопільської області є внеском у теорію і практику цієї галузі геогра
фічних знань.

Запропоновані автором теоретико-методичні і прикладні напрацювання вже 
втілюються у господарську практику і навчальний процес, а також представляють 
значний інтерес для державних установ, промислових та сільськогосподарських пі
дприємств краю, лісових та водних господарств. До наукового доробку дисертант
ки слід віднести поглиблення теоретичних положень щодо сутності та змісту про
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цесу промислового природокористування, його впливу на навколишнє середовище з 
висвітленням основних екологічних проблем.

Пропозиції здобувачки щодо перспектив оптимізації моніторингу регіону до
цільні, слушні, заслуговують на підтримку та конкретну розробку відповідними 
міністерствами та науковими установами.

6. Зміст та завершеність дослідження.
Дисертаційна робота Гінзули М.Я. є цілісним і завершеним науковим дослі

дженням, у якому нею самостійно обгрунтовані прийоми еколого-географічного 
аналізу промислових підприємств на основі фондових матеріалів Головного управ
ління статистики у Тернопільській області, фондових матеріалів департаменту еко
логії та статистики ОДА, а також експедиційних досліджень автора у період 2010- 
2014 років. Особисто, також, розроблена методика типології промислових підпри
ємств за впливом на природне середовище. Теоретико-методологічні і методичні 
розробки проілюстровані таблицями, схемами і картами, які сприймаються як необ
хідна складова дослідження, як результат узагальнення та візуалізації отриманих 
висновків і як багатющий фактичний матеріал для подальших досліджень цієї про
блеми.

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку викорис
таних джерел.

Стосовно змісту дисертації, то перший розділ присвячений теоретико- 
методологічним засадам дослідження промислового природокористування регі
ону, поглибленню поняттєво-термінологічній системі промислового природокорис
тування, розробці методичних основ дослідження промислового підприємства на 
навколишнє середовище.

У другому розділі досліджено галузево-територіальну структуру господарського 
комплексу з виділенням історичних особливостей розвитку господарського компле
ксу та проведено еколого-географічний аналіз діяльності дев’яти галузей промисло
вості Тернопільської області.

У третьому розділі здійснено оцінку впливу технологічних процесів виробни
цтва дев’яти підприємств на компоненти природного середовища.

Четвертий розділ висвітлює роль промислових підприємств для розвитку те
риторії області із зазначенням основних проблем, що сформувались у рамках істо
ричних процесів природокористування регіону.

7. Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій в опуб
лікованих працях.

Основні висновки і рекомендації опубліковані у 22 наукових працях загальним 
обсягом 10 д.а. (автору належить 9,7 д.а.), з яких 5 статей у наукових фахових ви
даннях загальним обсягом 2,8 д.а. (2,5 д.а. авторські), 3 публікації у закордонних ви
даннях, 12 тез наукових конференцій, 2 розділи навчального посібника.

Питання, які піднімаються у  публікаціях, відображають зміст усіх розділів ди
сертації.

Висновки, наведені після кожного розділу, у стислій формі відображають зміст 
розділів, а загальні висновки - зміст дисертаційної роботи у цілому.

Зміст автореферату достатньою мірою відображає доробок автора і суть ди
сертаційної роботи.
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8. Дискусійні положення, зауваження.
Не піддаючи сумніву вагомість дисертаційного дослідження Гінзули М.Я. та 

достовірність отриманих результатів, методичне та практичне значення роботи у 
цілому, вкажемо на ряд недоліків, побажань і запитань.

1. У «Змісті», згідно вимог до оформлення дисертаційних робіт, має бути ви
кладено таким чином «РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ...», тобто 
назва розділу йде після крапки і в одному рядку. Така ж ситуація і з іншими назвами 
розділів у «Змісті».

2. У «Вступі» на с. 4 у першому абзаці наявні стилістичні звороти, притаманні 
російській мові, що суттєво знижує розуміння викладеного. Варто викласти «...і за
ходів з його збереження.» та «.. .і особливу роль тут відіграє...».

3. Також у «Вступі» та і в інших розділах дисертації назви програм і концепцій 
подані без лапок, що не є характерним для української правописної традиції. Напри
клад, «Концепцією загальнодержавної цільової економічної програми розвитку 
промисловості на період до 2020 року», С. 5, 22, 58, 151.

4. В дисертації загалом варто було б дотримуватися якихось одних вимог, мож
ливо, ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і пра
вила оформлення». Поки що стилі викладення змішуються та позначення назв пунк
тів і підпунктів роботи узагалі є довільним, С. 19, 29, 51, 85, 100, 117, 133, 152, 162.

5. Деякі теоретичні положення у Розділі 1 можна було б скоротити, а розши
рити особисте бачення автором цих процесів.

6. Необхідно було б повніше висвітлити окремі етапи методичних основ дос
лідження впливу промислових підприємств регіону на компоненти навколишнього 
середовища (С. 36-44).

7. Щодо оформлення дисертаційного дослідження, то:
а) розмитим і незрозумілим, на наш погляд, є виклад деяких речень, що погір

шує, а подекуди і унеможливлює сприйняття викладеного автором матеріалу. На С. 
39 (третій абзац) -  «При русі біля повітря землі проявляється....» та на С. 183 у 
«ВИСНОВКАХ» «...готової продукції у циклі галузевих енерго-виробничих цик
лів;»;

б) в роботі присутня складна побудова речень, що теж значно утруднює сприй
няття викладеного. Наприклад, на С. 14 друге речення першого абзацу та на С. 15 -  
перше речення третього абзацу;

в) подання формульного матеріалу є некоректним та дещо дисонує з вимогами 
стандартів, зокрема на С. 39-41;

г) у тексті роботи відсутні посилання на рис. 2.2, 3.1, 3.44. А посилання на рис. 
2.4 знаходиться аж на С. 55 замість необхідного згідно вимог посилання на С. 51;

д) посилання на літературні джерела на С. 51 варто позначити як [154-156];
е) стор. 91 містить некоректне висловлення про «так звані розкривні роботи». 

Досвід гірничого виробництва і в Україні і у світі чітко говорить про власне розкри
вні роботи як їх складовий елемент, а не про «так звані»;

є) відсутні посилання у тексті роботи на табл. 4.1;
ж) низка сторінок дисертаційного дослідження містить позначення хімічних 

елементів з великої букви, це -  С. 129 (Сульфур, Нітроген, Вуглець), С. 144, 148, 167
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(Натрій, Карбон, Кальцій), в той же час деякі з цих елементів можуть бути позначені 
з малої букви, а вуглець і карбон взагалі є тотожними.

з) наявні в тексті граматичні та стилістичні помилки: на С. 8, 9, 12, 14, 37, 41, 
54, 60, 77, 93, 101, 135, 151, 152.

9. В дисертації та авторефераті (рис. 1, 2) подекуди написи на рисунках є нечи
табельними.

10. В авторефераті, також, у «СПИСКУ ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕ
МОЮ ДИСЕРТАЦІЇ» п. 8 не містить назви міста, в якому здійснена дана публікація.

Вказані зауваження, побажання і запитання не впливають на загальне позитив
не враження від дисертаційної роботи.

9. Апробація основних результатів дослідження.
Основні результати роботи доповідались та обговорювалися на 16 міжнарод

них, всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференціях.

Загальний внсновок
Дисертація Гінзули М.Я. «Регіональний еколого-географічний аналіз промис

лового природокористування (на прикладі Тернопільської області)» є завершеною 
працею і присвячена вирішенню актуальної конкретної конструктивно-географічної 
задачі -  дослідження теоретико-методологічних та прикладних аспектів оцінки су
часного еколого-географічного стану промислового природокористування Терно
пільської області.

За змістом, обґрунтованими науковими положеннями, рівнем узагальнення ін
формації, практичними рекомендаціями та оформленням дисертаційна робота і ав
тореферат відповідають вимогам “Порядку присудження наукових ступенів і при
своєння вчених звань” та нормативних актів ДАК України. Вона є науковою пра
цею, де на підставі виконаних автором досліджень розкрита сутність освітнього 
комплексу регіону та розроблені основні напрямки вдосконалення його територіа
льної організації. Це є самостійна наукова праця, в якій висунуті автором для при
людного захисту теоретичні результати і наукові положення, а також практичні 
рекомендації, характеризуються єдністю змісту і свідчать про його особистий 
внесок в суспільно-географічну науку. Оформлення роботи відповідає основним 
вимогам до дисертації та авторефератів дисертації.

Вважаю, що обґрунтовані в роботі теоретико-методичні положення та отримані 
практичні результати є помітним внеском у теорію і практику конструктивної геог
рафії, а її автор - Гінзула Мар’яна Ярославівна - заслуговує присудження наукового 
ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 - конструктивна гео
графія і раціональне використання природних ре :урсів.

Підпис з а с в і д ч у ю !

Офіційний опонент, 
доктор географічних наук, професор, 
завідувач кафедри географії і туризму 
Міжнародного економіко-гуманітар 
імені академіка Степана Дем’янчука

Начальник відділу калрів 
Міжнародного економі}» 
гуманітарного у н іу

. Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка *

А.Д. Калько
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